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 סיכום -22.6.20ועדת תרבות 

יו"ר ועדת תרבות, כרמית נופך  -ראש המועצה, אניק זבליק -סרג' קורשיא שתתפים:מ .1

, אורנה חברה -, שרהלה לוקסמבורגחברה -, אורלי פלדחברה -, יעל צוקרחברה -מוזס

מנהלת מחלקת  -, אדוה חלפוןחברה -, מיכל ריזנבךחברה -, אהובה יצחקיחברה -לרר

 רכז וייל.מ.מ. מנהלת מ -חינוך, ענבר קציר ארליך

 סקירת אירועים קרובים: .2

  16-18.7פסטיוייל  

  30.7כנס מתגייסים 

 מסיבת קיץ 

 רעיונות נוספים לפעילות: .3

 .פעילות לילדים בקיץ 

 שעות סיפור. -פעילות קבועה לילדים בספריה 

 סטנד אפ?  -מופע לנוער 

 .ליין של חיים שמש מארח אומנים לשיחה ומוסיקה 

 גר הקורונה.תערוכה קהילתית בנושא/השפעת ס 

 מועדון +(. ספר מתכונים קהילתי( 
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 (:2020)החל מאוקטובר  לשנה הבאהמרכז וייל תכנית  .4

 הערות כמות תוכן

 מנויים יקבלו יתרה מהקורונה. סרטים בשנה 8 טרום בכורה

 מנויים יקבלו יתרה מהקורונה. סרטים בשנה 6 חדש מהקולנוע

פעימות בשל הנחיות  2ינתנו ב  קונצרטים בשנה 5 בארוקדה

 .20:00, 18:00בשעות  -הקורונה

חלק מהמנויים נרשמים לזום.   קתדרה

 בתהליך גיבוש התכנית לשנה הבאה.

הצגות נותרו מהשנה הנוכחית. יש  2 הצגות בשנה 4 תיאטרון

הצגות האת לשבצן מחדש ולהוסיף 

 חדשות.

הצגות שלא התקיימו בשל  2תוקצבו   הצגות ילדים

 הקורונה. 

לא  -לייזה פאנלים ואפרים הלוי  דיבור בכפר

 התקיימו השנה בשל הקורונה.
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 :החלטות וסיכום .5

 הערות תאריך לביצוע תאריך יעד לסגירה אחריות ביצוע תוכן

סגירת סרט טרום 

 בכורה

 תלוי תיקון מקרן. אוגוסט-יולי 9.7.20 ענבר

סגירת סרט חדש 

 מהקולנוע

 תלוי תיקון מקרן. אוגוסט-יולי 9.7.20 ענבר

פעילות קבועה לילדים 

 אחת לשבוע

החלטה וסגירה  ענבר

 לאחר פסטיוייל.

קרקס, שעת סיפור, הצגה,  אוגוסט-יולי

סדנאות. הפעילות תהיה 

בתשלום. יש לבחון את האופציה 

 לצרף פודטראק )גלידה/פיצה..( 

 

"סבבה והקול".  בדיקה מול אוגוסט 9.7.20 מיכל +ענבר שירה בציבור בבריכה

 "בוביזמר". -אופציה נוספת

שיווק קבוצת 

 תיאטרון בכפר

 פרסום ע"מ לצרף עוד אנשים. יולי 2.7.20 אהובה +ענבר

  אוגוסט 9.7.20 ענבר+ יעל+ אניק סטנד אפ לגילאי יסודי

  אוגוסט 9.7.20 ענבר+ יעל+ אניק סטנד אפ לגילאי תיכון

בצורה מקוונת+קשיח. אולי  ספטמבר 1.8.20 אורלי+ מיכל ספר מתכונים קהילתי

 כמתנה בראש השנה לכל בית אב.

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 ענבר קציר ארליך                                                            

 מ.מ. מנהלת מרכז וייל לתרבות וקהילה                                                               

 מועצה מקומית כפר שמריהו                                                              

 


